
REVISTA DE MANGUINHOS DEZEMBRO DE 200224

m iniciativa pioneira na Améri-
ca Latina, o Centro de Pesqui-
sas Aggeu Magalhães (CPqAM),
unidade da Fundação Oswaldo

Cruz (Fiocruz) em Pernambuco, criou o
Centro Brasileiro de Saúde e Arte. A
unidade estuda os Dort (Distúrbios
Osteomusculares Relacionados com o
Trabalho) e as LER (Lesões por Esfor-
ços Repetitivos) que acometem músicos
e artistas cênicos. Levantamentos esta-
tísticos realizados recentemente na
Andaluzia, pelo pesquisador ligado ao
CPqAM Djalma Marques, e na Catalu-
nha, pelo Institut de Fisiologia i Medici-
na de l’Art, com instrumentistas de dife-
rentes países, revelam que 75% desses
profissionais apresentam síndromes. E
38% dos que são afetados por Dort/LER
têm lesões que comprometem suas
performances artísticas, podendo
incapacitá-los parcial ou totalmente, o
que gera impacto na saúde mental.

Instalado no Nesc (Núcleo de Es-
tudos de Saúde Coletiva), o centro fun-
ciona em caráter experimental, receben-
do financiamento do Ministério da
Saúde, da Fiocruz e da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes). Os pesquisadores
desenvolvem patentes sobre aparelhos
e métodos de diagnóstico, exames pre-
ventivos e tratamento de lesões como
tendinites, estrangulamento do túnel do

carpo e tenossinovites
(inflamações nos mús-
culos, tendões e ner-
vos). Outra proposta
dos pesquisadores é ca-
pacitar, treinar, reciclar e
especializar profissio-
nais de saúde na área de
medicina das artes, as-
sessorando o Sistema
Único de Saúde (SUS).

A equipe multidis-
ciplinar selecionada

para fazer parceria
com o Centro Bra-
sileiro de Saúde e
Arte é composta por
psicólogos, tera-
peutas ocupacio-
nais, profissionais

Centro estuda lesões em músicos

Saúde

desafinada
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de nutrição, engenharia química e
de alimentos, educadores físicos,
neurologistas, reumatologistas, den-
tistas, professores instrumentistas de
música e fonoaudiólogos.

Tendinites e inflamações
estão entre os problemas

registrados

Para desempenhar as ativida-
des, foram traçadas as estratégias
de implantação de um espaço de
atendimento no CPqAM – onde
será feita a triagem dos artistas cê-
nicos e músicos portadores de
Dort/LER – e de criação de um la-
boratório para desenvolver méto-
dos de diagnósticos e de reabilita-
ção dos distúrbios osteomuscula-
res. Os artistas serão avaliados gra-
tuitamente no Centro de Referên-
cia em Saúde do Trabalhador do
Hospital das Clínicas da Universi-
dade Federal de Pernambuco, por
meio do Programa de Reabilitação
Psicomotora (PRP), feito pelo coor-
denador do Centro de Saúde e Arte,
o pesquisador Djalma Marques,
durante seu doutorado na Univer-
sidade de Barcelona e no Institut
de Fisiologia i Medicina de l’Art da
Cataluña. Concluído o diagnóstico,
o profissional será reavaliado para
que sejam definidas suas condutas
terapêuticas e de reabilitação, con-
forme o PRP.

Método aplicado
em países europeus

O programa faz o diagnóstico
do distúrbio osteomuscular por
meio de exames clínico-laboratorial
e técnico-instrumental. Como trata-
mento, ele se fundamenta na reedu-
cação dos movimentos específicos
dos instrumentistas, no controle da
tensão das mãos, no fortalecimento
da musculatura e na realização de
movimentos de relaxamento e alon-
gamento. Atualmente o PRP é apli-
cado em conservatórios de música
da Espanha, Alemanha, Suíça, Di-
namarca e Itália.

Um inimigo invisível, por
vezes insidioso, ronda algumas fá-
bricas e ameaça trabalhadores.
Trata-se do chumbo, metal tóxico
usado na fabricação de vários pro-
dutos e que pode causar sérios
problemas de saúde. Apesar dis-
so, a exposição ao chumbo na in-
dústria brasileira ainda é conside-
rada alta. Esta é a primeira
observação da pesquisa intitulada
Estudo da especiação química do
chumbo em sangue para avalia-
ção da exposição ocupacional, co-
ordenada por Maria de Fátima Ra-
mos Moreira, química da Fiocruz.
Agora, na continuação da pesqui-
sa, a pesquisadora pretende com-
preender o comportamento do
chumbo quando este se encontra
no sangue.

Iniciado em 1996, o estu-
do mostra que, se no passado o
chumbo era amplamente empre-
gado na fabricação de baterias,
canalizações, gasolina e tintas,
esse uso agora tem sido evitado
pelos danos causados pelo me-
tal. Mesmo assim, a contamina-
ção ocupacional por chumbo
ainda é alta no Brasil. “Isso ocor-
re principalmente por causa das
pequenas fábricas ditas de ‘fun-
do de quintal’, dentre as quais
destacam-se as de reciclagem de
metais e baterias”, esclarece a
pesquisadora, ligada ao Centro
de Estudos de Saúde do Traba-
lhador e Ecologia Humana, da
Escola Nacional de Saúde Públi-
ca (Ensp), que desenvolve vári-
as linhas de pesquisa sobre ex-
posição ao chumbo.

O homem se contamina
com chumbo por inalação ou por
ingestão. Com isso, os principais
atingidos são os indivíduos que
trabalham diretamente com ele
ou que habitam próximos a es-
ses locais, já que o chumbo pode

se depositar no solo, nas águas e
em vegetais e animais utilizados
pelo homem em sua alimentação.

Uma vez no corpo humano,
a absorção do chumbo pelo sis-
tema digestivo vai depender de
fatores nutricionais tais como a
ingestão de cálcio, ferro, fósforo
e proteínas – quando ocorre a
deficiência de um desses nutri-
entes, há uma tendência de o
chumbo tomar os seus lugares.
Após a absorção, o chumbo é
distribuído pelo sangue para ór-
gãos do corpo, onde pode cau-
sar problemas de saúde, como
doenças neurológicas, anemia,
redução do crescimento (no caso
de crianças) e da fertilidade e
danos à tireóide. No entanto, os
casos mais graves se relacionam
às mulheres grávidas: na defici-
ência de cálcio, o chumbo o subs-
titui e deposita-se nos ossos.

“Durante a gravidez, o
chumbo é mobilizado dos ossos
para o sangue e atravessa a bar-
reira placentária, causando gran-
des prejuízos à saúde do feto,
principalmente de desenvolvi-
mento”, explica Fátima. Os ris-
cos de um aborto espontâneo
aumentam e mesmo após o par-
to os problemas continuam, pois
o chumbo pode ser passado para
o bebê na amamentação.

A química pretende melhor
entender como o chumbo age no
sangue. Até aqui, sabe-se que ele
se liga a diversos elementos pre-
sentes no plasma, como proteí-
nas e enzimas. A pesquisadora
quer definir quais exatamente são
esses elementos, como isso ocor-
re, que funções são alteradas e
quais são as conseqüências. “A
intenção maior do estudo é aju-
dar a melhorar as condições de
trabalho de quem está exposto ao
chumbo”, conclui.

Chumbo grosso


